
 

PROGRAMA PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS NAS MENSALIDADES ESCOLARES 

 

O Colégio Vivare, torna público que será realizado o Processo Seletivo para Concessão de Descontos nas 

mensalidades para os candidatos a vagas para o 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

 

 

 

1-Da Forma de Desconto (Bolsa) 

1.1 - Serão oferecidos descontos nas parcelas da anuidade de acordo com a média final do processo seletivo. 

1.2 -  As concessões de descontos serão distribuídas da seguinte forma: 

 • Mínimo de 30% para alunos de Ensino Fundamental e 40% para alunos de Ensino Médio, desde que atingido 

resultado a partir de 50% de acertos no total da prova. 

• Máximo de 50% para o primeiro colocado em cada série e 40% para o segundo colocado em cada série. O critério 

utilizado será a nota mais alta para o primeiro lugar e a segunda nota mais alta, para o segundo lugar. Obs: 

Importante salientar que esse desconto não é cumulativo no caso de irmãos. 

1.3 – O desconto será aplicado sobre as parcelas em que se divide a anuidade do Colégio Vivare e de acordo com 

os valores vigentes no ano de 2020. 

1.4 - Caso o responsável financeiro do aluno opte por outra forma de pagamento, os valores em reais (R$) dos 

descontos mensais serão somados, depois o total subtraído do valor da anuidade e adequado ao novo plano de 

pagamento definido. 

1.5 - A premiação é individual, intransferível e não cumulativa com outras promoções vigentes. 

1.6 - O desconto obtido não pode ser utilizado para abater possíveis débitos anteriores e só será disponibilizado ao 

aluno mediante quitação de toda e qualquer dívida com o Colégio Vivare. 

1.7 - No caso de perda da Bolsa por desistência, prazo ou qualquer outro motivo, a Bolsa não ficará disponível para 

outros candidatos. 

1.8 - Para a manutenção da Bolsa de Estudo, o aluno deverá manter suas médias em todas as disciplinas cursadas 

iguais ou acima de 7,0 (sete). Ficando a cargo do Colégio Vivare a suspensão ou não do desconto, sem prévio 

aviso, nos casos de descumprimento deste item. 

1.9 - Fica também a cargo da Direção do Colégio Vivare, suspender a Bolsa de Estudo dos alunos que receberem 

qualquer tipo de comunicado por indisciplina ou casos similares. Por exemplo: ocorrências escritas, advertências ou 

suspensões. 

 

 

 

 

 

2- Das Inscrições 

2.1- A prova para o Concurso de Bolsas é GRATUITA e aberta à comunidade, sendo esta edição restrita a alunos 

externos. 
2.2 - A efetivação da inscrição equivale para todos os fins e efeitos de direito, da expressa concordância por parte 

do responsável pelo candidato, a todas as condições, normas e exigências estabelecidas nesse Edital.  

 

 

 

 

3-Da Prova 

3.1- As provas serão realizadas nas dependências da Escola de acordo com as orientações de datas e horários que 

serão entregues no ato da inscrição juntamente com o protocolo. 

3.2-  O processo Seletivo constituir-se-á de uma prova referente aos componentes curriculares correspondentes ao 

ano/série escolar que o candidato está cursando em 2019. 

Para o 2º ano do Ens. Fund. á 3ª série do Ens. Médio, dez questões de matemática dez questões de português, 

interpretação de texto e redação. 

Para o 1º ano do Ens. Fund., atividades de interpretação de figuras para português e números para matemática. 

3.3 Não serão consideradas para fins de pontuação, as questões cuja reposta contiver rasuras ou emendas. 

3.4-Não serão permitidas consultas a livros, anotações e o uso de qualquer aparelho eletrônico e calculadora. 

3.5- No dia da prova, o aluno deverá comparecer apenas com lápis, borracha, caneta esferográfica preta ou azul e 

água. 

3.6- O caderno de questões ficará retido no Colégio, podendo o aluno levar o rascunho do gabarito para posterior 

conferência. 
 

 



 

 

 

4. Dos Resultados 

4.1- Nos casos de empate na média final, o desempate dar-se-á estabelecendo-se o critério: 

• Produção de texto (Coerência do texto e Ortografia) e desempenho do aluno nas questões. 

 

 

4.2 – Não serão fornecidos quaisquer atestados relativos à classificação ou nota, não cabendo a revisão de provas e 

por questões éticas, os resultados quantitativos não serão expostos ou divulgados. 

4.3- Após a divulgação do resultado, o responsável pelo candidato pode verificar, por agendamento prévio junto à 

direção da escola o percentual obtido. 
 

 

 

5-Normas Gerais 

 

5.1- Nenhum pai ou responsável legal pelo candidato poderá alegar desconhecimento do presente Edital. 

5.2- O Colégio Vivare reserva-se o direito de não abrir turmas que não tenham atingido o número mínimo de 

alunos necessários. 
5.3 - O Colégio Vivare será o responsável por dirimir questões que não estejam previstas neste regulamento. 

  


